
Csapatépítések 
a Sarlóspuszta Club Hotelben



Indoor programjavaslataink

SePerc és Nyersz! Hollywoodi csillagokA nagy rablás

Óriás Társas Láncreakció A sárkány útja

Élő reklámszünet Bosszúállók ÉpítŐK Painting Puzzle



SePerc és Nyersz!

Ezen a vidám, szórakoztató programunkon a résztvevőkre a népszerű
ügyességi vetélkedő kihívásai várnak.

A SePerc és nyersz programunkon különböző csapatépítő
próbatételekkel hangoljuk rá a csapatokat az izgalmas végjátékra.
Ezen csapatépítő játékokban a csapatok értékes perceket gyűjtenek,
melyeknek majd a végjátékban lesz szerepük. A végjátékban
különböző kihívásokat 60 másodperc alatt kell teljesíteni, melyek
sikeres megoldásához szükség van koncentrációra,
problémamegoldó készségre és kitartásra. A szórakoztató
feladványok sikeres teljesítéséhez csapatonként egy fő delegáltra lesz
szükség és persze a lelkes segítőkre és szurkolókra, akik támogatják az
éppen játszó játékost.



A csapat fülébe jut, hogy Monte-Carlo híres kaszinójának széfjében
rekord nagyságú pénzösszeg rejlik, így elhatározzák a széf
kifosztását. Ehhez először fel kell térképezniük a kaszinót, amely
során több csapatépítő kihívásban és 3 szerencsejátékban is részt
vesznek, mialatt felkészülnek a nagy rablásra.

A nap végén kiderül, hogy a csapat elegendő zsetont gyűjtött-e ahhoz,
hogymegtudják a pénzzel teli széf pontos helyét és kódját.

A nagy rablás



A program résztvevői egy pár órára Hollywoodi csillagokká válnak. A
csapatoknak 1-1 ikonikus film részletét kell átdolgozniuk és előadniuk a
nap fénypontjaként. Ehhez azonban alapos felkészülésre, tervezésre és
próbákra van szükség.

A program első felében a csapatoknak egy csapatépítő próbatételt kell
teljesíteniük, melyekért amerikai dollárt gyűjthetnek.

A program második felében, az addig összegyűjtött dollárból kell a
Hollywoodi filmstúdió kelléktárában bevásárolniuk az előadáshoz
szükséges jelmezeket, eszközöket. A felkészülés és a próbák után pedig
indul a CSAPÓ!

A előadásokat követően pedig megrendezzük az Oscar díj átadót!

Hollywoodi csillagok



Ki ne szeretne társasozni? A résztvevők kipróbálhatják, hogy
milyen egy óriás társasjátékon végighaladni bábuikkal,
miközben izgalmas, kihívásokkal teli, humoros feladatokat kell
megoldaniuk csapatban.

A csapatok az óriás társasjátékmező körül helyezkednek el
asztaloknál és ha rájuk kerül a sor egy óriás dobókockával
dobhatnak. A társasjáték különböző mezőkből áll, amik humoros
ügyességi és logikai, szellemi feladványt is rejtenek.

Óriás Társas



A programon a résztvevőknek minél kreatívabb és hosszabb pályát
kell építeniük a kapott eszközökből. A hétköznapi tárgyakból álló
pályáknak a lényege, hogy a pálya elején elinduló energia, végig menjen
a pályán, úgy, hogy közben minél kreatívabb akadályokat küzdjön le
maga elött.

A programon az a csapat nyer, aki a leghosszabb és legkreatívabb pályát
építi meg az adott idő alatt.

Láncreakció



A sárkány útja
A programon a résztvevők a kínai hagyományban jól ismert óriás
sárkány alakot öltik magukra. A kisebb csapatoknak, különböző
kínai hagyományokat megjelenítő csapatépítő kihívásokban
vesznek részt, melyben kreatív eszközöket, anyagokat gyűjthetnek
a programmásodik felére.

Ha minden eszközt sikerült összegyűjteni, kezdődik a sárkány
építés. A csapatok feladata, hogy minél nagyobb, minél
színesebb, szemet kápráztatóbb óriás sárkányokat építsenek,
melyet aztán magukra is öltenek. A feladat itt nem ér véget, hiszen
egy pár perces előadást, úgynevezett sárkánytáncot kell
begyakorolniuk és a nap végi ünnepségen előadniuk.

Kiegészítő programelem: közös dobolás



A programon minden csapat egy reklámügynökséget képvisel,
akik kapnak 1-1 tárgyat (akár a cég termékét, szolgáltatását), amit a
lehető legkreatívabb, leghumorosabb és legmeggyőzőbb módon kell
egy élő reklámfilmben reklámozniuk.

Minden csapat kidolgozza saját stratégiáját, forgatókönyvét. A
feladathoz különböző kreatív eszközöket, jelmezeket biztosítunk,
illetve bármit felhasználhatnak, ami a kezük ügyébe kerül, illetve a
helyszín adottságait is kihasználhatják.

Ha minden csapat elkészült saját reklámjával és el is próbálta azt
többször, együtt nézzük meg őket egy díjátadón a színpadon, ahol
a legjobb reklámokat díjazásban részesítjük.

Élő reklámszünet



Bosszúállók

Ezen a programon a résztvevők igazi szuperhősökké vállhatnak, ugyanis
az Ügynökség vezetője új fenyegetést észlel és összehívja a
legelhivatottabb szuperhőseit.

Így a kisebb csapatok bevetésre indulnak és a Marvel filmek hőseit;
Vasembert, Amerika Kapitányt vagy épp a Fekete Özvegyet alakítják a nap
során, melyek mint tudjuk különleges képességekkel rendelkeznek.

A csapatoknak a programon különböző próbatételekben kell helyt állniuk,
melyek teljesítése közben ők döntenek, mely szuper képességüket
használják fel a bolygó megmentése érdekében és persze azért, hogy ők
legyenek a legjobban teljesítő szuperhős csapat!



A programon a kisebb csapatok csapatépítő játékok során pénzt
gyűjtenek, hogy fel tudják építeni belőle a megbeszélt építményt!
(pl. a cég irodaépülete, gyára, jövőbeli iroda. stb..)

A program második felében, a csapatok asztaluknál ülve
kartondobozokból és egyéb anyagokból megépítik az épület egy
részét. A nap fénypontja, mikor a több kisebb csapat összerakja
az építményét és megépül a közös alkotás!

Az építkezés során, minden résztvevő megtalálhatja a kedvére való
munkálatot. (vágás, ragasztás, színezés, stb.)

ÉpítŐK



A programon a résztvevők igazi festőművészekké válhatnak.

A csapat több kisebb festővásznat kap, amiket külön-külön kell
megfesteniük úgy, hogy a végén puzzle szerűen, a sok kisebb alkotás
összerakva egy teljes képet alkossanak. A képen megjelenhet a cég
logója, mottója, színei, de szólhat akár egy adott témáról (pl.
környezetvédelem) is.

Painting Puzzle
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2022-ben megrendezzük a Sarlóspuszta Olimpiát, ahol a
résztvevők összemérhetik tudásukat, különböző országok
játékaiban.

A programon a kisebb csapatok, több országba is ellátogatnak,
ahol különböző tradicionális, az országra jellemző csapatépítő
kihívásokban, játékokban vesznek részt.

A csapatok az állomásokon pontokat gyűjthetnek az útlevelükbe,
majd a csapatokat olimpiai medálokkal és egyéb
nyereményekkel díjazzuk.

Sarlóspuszta Olimpia



A résztvevők a program első felében különböző csapatépítő
játékokban összegyűjtik a repülőgép építéshez szükséges
anyagokat, kreatív eszközöket.

A program második felében indulnak a tervezési, építési
munkálatok. A csapatoknak minél nagyobb, színesebb,
kreatívabb repülőket kell építeniük, melyekkel a végén egy izgalmas
futamon vehetnek részt.

A Sarlóspuszta Air Race versenyen több kategóriában indulnak az
elkészült repülőgépek: dizájn verseny, gyorsasági verseny, levegőben
maradás verseny, stb.

Sarlóspuszta Air Race



Sarlóspuszta kincse

A programon, a csapatnak a Sarlóspuszta Club Hotel eldugott
kincsét kell megtalálnia. A résztvevők kisebb csapatokban indulnak
neki a kincskereső kalandnak a hotel területén, mely során
feladványok, kihívások (logikai, szellemi, kevés fizikai aktivitást
igénylő) várják Őket, amik teljesítéséért egyre közelebb kerülnek a
kincsesládához.

A kincsesládát csak közös erővel tudja kinyitni a teljes csapat,
melyben meglelik a méltó jutalmat.



A program résztvevői egy napra a Forma 1 világába csöppenhetnek. A program
első felében a résztvevők csapatépítő próbatételek teljesítésével,
autóalkatrészeket (fa, karton), dizájn elemeket (festékek, matricák, stb.)
gyűjthetnek, melyek által a csapatok egy igazi összetartó Forma 1-es istállóvá
válnak. Az összegyűjtött anyagokból a program második felében a csapatoknak
meg kell alkotniuk a saját Forma 1-es versenyautóikat, pilótájuk
versenyruháját és a sajtófőnök beszédét. A hivatalos sajtótájékoztató után
indulhat a 2022-es Forma 1-es Nagydíj, melynek a Sarlóspuszta Club Hotel ad
otthont, ahol kiderül melyik Forma 1-es csapat alkotta a leggyorsabb és
legdizájnosabb járművet.
Vigyázz, kész, RAJT! ☺

Csapat Rally



A résztvevők a program során a Vadnyugaton
találják magukat, ahol különböző banditák
csapatait erősítik, akik hatalomra szeretnének törni
a terület felett.

A vadnyugaton szolgáló sheriffek azonban
kihívások elé állítják a csapatokat és különböző
témába illő próbatételeket kell teljesíteniük.

Ám a Vadnyugaton nem ilyen egyszerű az élet. A
merészséget igénylő „western” kihívások mellett, a
csapatoknak olyan kihívásokat is le kell győzniük a
terület megszerzésért, ahol elengedhetetlen a
csapatmunka.

Cél az, hogy a program végére kiderüljön, hogy
mely csapatot illeti a Vadnyugat területének
irányítása?

Volt egyszer egy Vadnyugat



A programon a résztvevők üzenetet találnak egy palackban, ami egy
kalózpróbára hívja a csapatot, mely teljesítésével rálelhetnek Fekete
Szakáll kincsére.

Az úton sok-sok próbatétel vár rájuk, melyeket ha teljesítenek egyre
közelebb kerülnek a kincses ládához.

A csapatok a program első felében csapatépítő kihívások sikeres
teljesítésével kalóztallérokat gyűjthetnek, amelyekből a későbbi
próbához szükséges kalózvámot tudják fedezni. A sorverseny szerű végső
próbán kiderül, hogy a csapat elég rátermett-e ahhoz, hogy kiderítse a
kincsesláda pontos helyét és nyitját.

Fekete Szakáll kincse



Ezen a katonai tematikájú programon, a résztvevők csapata egy különleges
osztagot alkot, akiknek a feladatuk, hogy egy élesített bombát
hatástalanítsanak. A bomba helye egyelőre ismeretlen, de arról vannak
információk, hogy kevés van a robbanásig. A csapat kisebb egységgé válik, hogy
hatékonyabban kutassák a bombát.

A kisebb csapatoknak különböző kihívásokat kell teljesíteniük, hogy információkat
kapjanak a bomba hollétéről és a hatástalanítás módjáról. Az éles bevetésen a
csapatoknak szükségük lesz mind a fizikai, mind a szellemi erejükre, valamint
problémamegoldó képességükre.

Sikeres küldetés esetén, A szupercsapat kitüntetésben részesül, valamint a
legjobban teljesítő kisebb csapat magasabb rendfokozatba léphet.

A szupercsapat



Honfoglalás

A résztvevők ezen történelmi programunkon a Kárpát-medence
birtokba vételét idézik fel. A honfoglalás programunkon a csapatok a
népünk ősi törzseit képviselik és küzdenek a közös célért; a
sikeres honfoglalásért.

A különböző készségeket igénylő csapatépítő kihívások tematikában és
eszközileg is visszarepítik a résztvevőket ebbe a korba, ahol az „ősi”
készségek mellett, szükség van együttműködésre, koncentrációra és
kommunikációra.



A birtokra éjszaka egy hatalmas vihar csapott le és káosz alakult ki.
A csapat feladata, hogy a tanyát rendbe tegye, hogy a hazaérkező
Gazda mindent rendben találjon; az állatokat visszaterelje a
helyükre, a takarmányukat összeszedje, a kamrát feltöltse, a
megkárosodott épületeket felújítsa.

A csapatnak kevés idő áll a rendelkezésére, így a hatékony munka
érdekében a résztvevők kisebb csapatokba rendeződnek. A csapatok
közös célja, hogy a tanyán rend legyen és így természetesen a Gazda
jutalma sem maradhat el.

Viharverte Tanya



Esti programjavaslataink

SePerc és Nyersz! Casino Est Kocsma kvíz

Óriás társas Gyertek át! Online kvízjáték

Darts Est Ország-város Bingo Est



SePerc és Nyersz!

Ezen a vidám, szórakoztató programunkon a résztvevőkre a népszerű
ügyességi vetélkedő kihívásai várnak.

A különböző kihívásokat 60 másodperc alatt kell teljesíteni, melyek
sikeres megoldásához szükség van koncentrációra, problémamegoldó
készségre és kitartásra.

A szórakoztató feladványok sikeres teljesítéséhez csapatonként egy fő
delegáltra lesz szükség és persze a lelkes segítőkre és szurkolókra, akik
támogatják az éppen játszó játékost.



A résztvevők Monte-Carlo híres kaszinójában találják magukat, ahol
zsetonokmegszerzéséért küzdenek.

Az est folyamán a résztvevők az alábbi 3 szerencsejátékban teszik
próbára tudásukat és szerencséjüket: kóckapóker, rulett és black jack.
Ahhozmérten, hogy ki, hogyan teljesített az adott játékban zsetonokat
kap.

Ha elegendő zsetont gyűjtenek össze, megtudják a széf kódját,
melyben nyereményük rejlik.

Casino Est



Kocsma kvíz

A kocsmai hangulatot idéző programon, a csapatoknak különböző
kvíz kérdéseket kell megválaszolniuk. A kérdések sok témát
érintenek, legyen az sport, történelem, alapműveltség, popkultúra,
filmtörténet, sorozatok/rajzfilmek, irodalom, földrajz stb.

A programon, hogy a hagyományoktól picit eltérjünk, egy-egy kérdés,
akár lehet egy logikai feladvány is vagy egy gyorsaságot igénylő puzzle
kirakása is az asztalnál.



Ki ne szeretne társasozni? A résztvevők kipróbálhatják, hogy
milyen egy óriás társasjátékon végighaladni bábuikkal,
miközben izgalmas, kihívásokkal teli, humoros feladatokat
kell megoldaniuk csapatban. A csapatok az óriás
társasjátékmező körül helyezkednek el asztaloknál és ha rájuk
kerül a sor egy óriás dobókockával dobhatnak. A társasjáték
különböző mezőkből áll, amik humoros logikai, szellemi vagy
fizikai feladványt rejtenek.

A jó hangulat és a nevetés garantált!☺

Óriás társas



Ezen a szórakoztató esti programon, a TV-ből ismert humoros
vetélkedő játékait próbálhatjátok ki!

A játékban a kisebb csapatok egymás ellen versenyeznek.

Vajon melyik csapat tud a legjobban szájról olvasni; extrémen
mutogatni; megjegyezni a szavakat; stb.?

Gyertek át!



Online Kvízjáték

Ezen az interaktív programunkon a résztvevőknek kérdésekre kell
válaszolniuk csapatonként egy okos telefonon segítségével. A
kérdéseket és a válasz lehetőségeket kivitetőn látják és a
telefonjaikon tudják kiválasztani az általuk helyesnek vélt választ.

A kérdések különböző témakörben íródhatnak a megrendelő
igényeire szabva, mint például gasztronómia, sport, közélet stb.

A programon a legjobban teljesítő csapatot díjazzuk.



Ezen vidám, laza esti programunkon a darts van főszerepben.

A résztvevők először könnyed, szórakoztató kihívásokat teljesítenek,
melyekben dobási lehetőségeket gyűjtenek. Az izgalmas kihívások
teljesítése után elérkezünk az est fénypontjához: a Dart
Világbajnoksághoz.

Világbajnokságon kiderül, hogy ki hány dobás lehetőséget gyűjtött, ennek
mérten dobhat és az is kinek sikerül megdobnia a csodálatos
száááázzznyooolcvaaaaan-at!☺

Darts Est



Ország-város

Ezen az esti programunkon egy mindenki által ismert retro játék, az
ország-város kap szerepet. A kisebb csapatok egymást ellen
versenyeznek, hogy ki tud több olyan országot, várost, nevet, tárgyat
stb. összeírni adott idő alatt, adott kezdőbetűvel, amit a többi csapat
nem írt le.

Lássuk melyik csapat a leggyorsabb, ki gyűjti össze a lehető legtöbb
másnál nem szereplő szót!



Csapatunk

A CreativiTEAM csapata képzett, lendületes és fiatalos tagokból áll,
akik sokszínségükkel, kreativitásukkal és tapasztalatukkal, mind
hozzájárulnak egy sikeres csapatépítő programhoz.


